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MoDYFIl(ĄcJA TRBŚcI sPEcYFIKĄCJt
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWBNIA
dot. przetargu nieogranicżonego o wańości mni€j§zej od kwoty określonej w przepi§ach
wydanych na pod§tawie art. 11 u§t. 8 u§tawy Prawo zamówień publicznych na ,,Budo}vę
śy§t€mu oświetlenia zewnętżnego fypu solarno-hybrydowego na terenie gminy Kowalewo
Pomorskie"
Na podstawie ań. 38 ust, 4 ustawy z dnla 29 stycznta 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj, Dz. U, z 2010 r, Nr l 13, poz. 759 z póżn. zm.) Gmina Kowalęwo Pom. modyfikuje treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Z dnia 26 listopada 2012 r (data Zamiesżczenia:
27.11,2012 r.), m sprawy: GKiM21],.]"J.20],2 na,,Btldowę systemu ośWietlenia zewnętrznego typtt
solarno-hybrydowego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie" w postępowaniu o rrdzielenie
zanrówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

l) Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na
znrianie zapisu pkt 3 ppkt 3.3, SIWZ, który otżymuje brzmienie:
,,3.3. Sy§temy oświ€t|enia zewnętrznego po,winny zawierać.
- slup stalowy ocynkowany - rry§okość 8 m (wysokośćzawieszenia oprawy - 6m);
- wysięg[ik do montażu oprawy oświetleniowej - §talowy, obu§tronnie cynkowany;
- skrzynia na akumulatory - w grunci€, wykonana ze §tali nierdzełvnej, bądź
z wytrzymałego tworżywa, zabezpieczona przed do§tępem osób trzećich;
- źródłoświatła- LED 1 * 56w (dwa modu}y ni€zależnie sterowane po 28W), barwa światla
biała (5000-7000K);
- oprawa oŚłvietleniowa - montowana na wys. 6m, nąd modułem fotowoltaicznym;
- turbina wiatrowa trójfazowa o mocy 400W - montołvana na §zycie ma§ztu, podłączona
bezpośrednio do akumulatora. Prędkość§tartowa turbiny - max. 2 m/s, rozpoczęcie
ladowania - 2,5 m/§;
- moduł foto}voltaiczny monokry§taliczny o mocy 2 * 180 W zabezpieczony przed
u§zkodz€niami, twardym szkl€m anty refleksyj ny m;
- akumulator żelowy 2 * 200 Ah;
- czas pracy lampy - min. 8-16 h/dobę;
- autonomia (praca ciągła w §krajnie niekorżystnych warunkach) - min. 5 dni;
- uklad żasilania - 24v;
- plynna regulacja polożenia elementu modulu fotowo|taicznego oraz lampy względem osi
pionow€j §|upa;
- regulacja oprawy LED - możliwośćregulacji czasu świecenia (np. jedna cżęśćlampy
(28w) załączona jest przez calą noc, z rnożliwością§krócenia czasu świecenia, natomia§t
druga częśćzalącza się po zmierżchu na czas określony, po czym zostaje wylączona i
ponownie zalączona przed świtem, przy czym czas załączania i wylączania zależy od
Zamawiającego;
- warunki klimatyczne dla całej lampy - min. od -30" do +50";
- wodoszcżelnośćoprawy: IP65;
- kontroler sterujący _ wyświetlaczcyfrowy, bądźw postaci graficznej, wskazujący napięcie
Iadowania panela (v), prąd ładowania (A), stopień naladowania akumulatora w'|/u
z dokladnościądo 17o, napięcie na akumulatorze (v), pobór prądu przez oprawę LED (A);
- zabezpieczenie antykorozyjne pozostałych elementów;
- gwarancja - min. 4 lata;
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certyfikaty

cE;

- badania laboratoryjne lamp świetlnych rypu LED oraz bryły światlościna podstałvie
norm PN-EN 13032-1 i 2 honorowane przez Laboratorium Badawcze i Wzorujące
lnstytutu Elektrot€chniki"
2) Modyfikacja treści spęcyfikacji istotnych warunków zamówięnia w w/w postępowaniu polega na
dodaniu W pkt 3 SIWZ ppkt 3.9., który otrzymuje brżmienie:

,,3.9. System powinien zapewnić równoległe wykorzystanie energii pochodżącej zarówno
ze słońca, jak i wiatru.",

3) Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polęga na
zmianie zapisu pkt 5.1. u§t.2 SIWZ, który otrzymllje biżmienie:

,,5.1. o udzieleni€ zamówienia mogą ubiegać się wykonavcy, którzy §pelniają warunki
dotyczące:
2) po§iadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy powinni potwi€rdzić należyte
wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli
okreśprowadzenia dzialalności je§t krót§zy - to w tym okresie, robót budowlanych
polegających na budowie §Y§temu ośrdietlenia zewne]lxz!9gQ ]ryp! §q!ą!!o:ĘbĘ!!p1!9gq.

związanego z oświetleniem ulicznym, bądź związanego z oświetleniem placół
i parkingóĘ €tc. wykonawca powinien przedstawić wykaz robót budowlanych o wartości
każdego zadania przekracającej 150.000,00 zl netto, z podaniem ich wartości,
prz€dmiotu, dat wykonania i odbiorców wr^ż ż z^lączeliem dokumentórv
potwierdżających nalełte wykonanie tych zadań (np. referencje). Zamawiający Uznaje,
że Wykonawca po§iada wi€dzę i doświadczenie, jeżeli wykonal należycie co najmniej
jedno tego typu zadanie pzekraczające wartośćl50.000,00 zl netto"

4) Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunkóW Zfunówięnia w w/w postępowaniu polega na

zmianie zapisu § 2 pkt

l

projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, który otrzymuje

bl.zmienie:
,,§ 2 pkt 1 - systemy oświetlenia z€wnętżnego powinny zawierać:
- sIup §talowy ocynkowany - wysokość8 m (rłysokośćzarvieszenia oprawy
-

-

- 6m);
wy§ięgnik do montażu oprawy oświetleniowej - §talowy, obustronnie cynkowany;
§krzynia na akumulatory

- w

gluncie, wykonana ze §tali nierdzewnej, bądź

z wytrzymałego tworzywa, zabezpieczona przed dostępem o§ób trzecich;
- źródlo śWiatla - LED 1 * 56W (drva moduły niezależnie sterowane po 28w), barwa

ślłiatła

biała (5000-7000K);
- oprawa ośrłietleniowa- montowana na wys, 6m, nad modułem fotowoltaicznym;
- turbina wiatrowa trójfazowa o mocy 400W - montowana na szycie ma§ztu, podlączona
bezpośr€dnio do akumulatora. Prędkość§tartowa turbiny
max.2 m/s, prędkość
Iadowania - 2,5 m/s;
- moduł fotowoltaiczny monokryśtaliczny o mocy 2 * 180 W zabezpieczony przed
uśzkodzeniami, twardym szkłem antyrefl ek§yjnym;
- akumulator żelowy 2 * 200 Ah;
- układ za§ilania - 24v;
- płynna regulacja polożenia elementu moduIu fotowoltaicznego oraż lampy względem osi
pionowei slupa;
- wodoszczelność oprawy: IP65;
- kontroler sterujący - wyświetlaczcyfrowy, bądźw pośtaci graficznej, wśkazujący napięcie

-

ladowania panela ry), prąd ładowania (A), stopień naladowania akumulatora w yo
z dokładnościądo 17o, napięcie na akumulatorz€ (v), pobór prądu przez oprawę LED (A);

-

zabezpieczenie antykorozyjne pozo§tałych elementów''.

5) Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na
zmianie zapisu § 13 pkt 2 projęktu umowyl stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, który otrzymuje

brzmienje:
,,§ 13 pkt 2 Wykonawca powinien zapewnić zamawiającemu zakup lub wymianę części,
podz€§połów i zespołówI
- w okresie gwarancji, w którym wymiana wynika na §kutek dzialania o§ób trz€cich,
- w okresie 3 lat po upĘrvie gwarancji.",

-

6) Modyfikacja tręścispecyfikacji istotnych warunków zamówienia w Mw postępowaniu polega na
zmianie zapisu § 14 pkt 4 plojektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, który otrzymuje
brzmienie:
,,§ l3 pkt 2 - Zamawiający zaplaci wykonawcy karę umowną w wysokości 0,27. ceny brutto
z^dani^ z^ k^żdy dzień zwłoki, maksymalnie do 207o wynagrodz€nia wykonawcy, w t€rminie
10 dni od dał wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary umownej z tytulu:
1) zwłoki w przekazaniu placu budowy;
2) zwłoki w odbiorze końcowym robót §tanorviących przedmiot ninieiszej umowY.''.
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